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Využití expozic Botanické zahrady PřF UK v Praze – Vodní a bahenní rostliny 

 

Cíle práce: 

1) Vytvořit pracovní listy k expozici Vodní a bahenní rostliny v Botanické zahradě PřF UK. 

2) Ověřit a vyhodnotit připravené pracovní listy a následně je upravit do konečné podoby. 

3) Zjistit, zda jsou vodní a bahenní rostliny na českých gymnáziích učeny jako jeden ekologický celek 

nebo v rámci jednotlivých taxonomických skupin. 

4) Porovnat zástupce vodních a bahenních rostlin, které učitelé zařazují do výuky, s druhy uvedenými 

ve středoškolských učebnicích. 

5) Zhodnotit, kam učitelé na botanické exkurze chodí nejčastěji, a na jaké druhy rostlin tyto exkurze 

zaměřují. 

6) Ověřit, zda učitelé při exkurzích využívají pracovní listy poskytované botanickými zahradami. 

 

Struktura (členění) práce, odpovídá požadovanému? ANO 

Rozsah práce (počet stran textu, počet stran příloh): 103 stran textu, 53 stran příloh 

Je uveden anglický abstrakt a klíčová slova? ANO 

Je uveden seznam zkratek? ANO 

 

Literární přehled:  

Odpovídá tématu? ANO 

Je napsán srozumitelně? ANO 

Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? (V souladu s pravidly zveřejněnými katedrou 

– tj. literární přehled obsahuje především citace primárních zdrojů, ne opisy učebnic) ANO 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? ANO 

 

Jak student pracuje se zdroji?  

Literární přehled je psaný srozumitelně, bez zjevných gramatických chyb a v logickém sledu. Autorka 

zpracovala velké množství literárních zdrojů, ale ne vždy se jí podařilo vybrat podstatné informace. Textu 

by, dle mého názoru, pomohlo jeho zkrácení a nahrazení známých informací (např. kapitola 2.5.1., str. 45, 

kapitola 2.6.4., str. 55) odkazem na příslušnou literaturu.  

 

Materiál a metody (postup práce): 

Byly zvolené metody vhodné k dosažení stanovených cílů? ANO  

Jsou metody srozumitelně popsány? ANO  

 

 

Praktická část (výsledky a přílohy): 

Obsahuje práce pedagogický výzkum? ANO 

Odpovídá výzkum potřebám práce? ANO 

Obsahuje práce praktické výstupy do školní praxe? ANO. Výsledkem práce jsou pracovní listy 

zaměřené na vodní a bahenní rostliny botanické zahrady PřF UK, které jsou precizně zpracované a 

připravené k použití do praxe.  

Byly teoretické předpoklady a materiály uvedené v práci ověřeny ve školní praxi? ANO 

Je dokumentace výsledků dostačující? ANO 

Postačuje množství výsledků ke splnění cílů? ANO, autorka získala velké množství výsledků, které 

správně interpretovala. 

  



Diskuze: 

Je opravdu diskuzí, nejde jen o konstatování vlastních výsledků? ČÁSTEČNĚ, diskuze je spíše velmi 

pěkným závěrem, ve kterém autorka shrnuje zejména výsledky pilotního řešení úloh pracovních listů 

studenty, hledá příčiny neúspěchu studentů u některých typů úloh a navrhuje řešení problému. Citací 

literatury je v diskuzi poměrně málo. 

 

Jsou výsledky porovnávány s literaturou? ČÁSTEČNĚ 

Jsou uvedeny nějaké hypotézy či návrhy na další řešení problematiky? ANO 

 

Závěr: 

Je výstižný? ANO  

 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 

Formální úroveň práce je velmi dobrá. Text je přehledný, poměrně čtivý, bez gramatických chyb. Tabulky a 

grafy v kap. Výsledky jsou správně číslovány, popsány a v textu je na ně uveden odkaz. Grafická úroveň 

zpracování pracovních listů je na velmi vysoké úrovni. 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Autorka si v úvodu stanovila několik cílů, které se jí, dle mého názoru, podařilo zcela naplnit. V rámci 

dotazníkového šetření mezi pedagogy získala velké množství výsledků, které správně interpretovala. 

Navržené pracovní listy jsou připravené k použití v Botanické zahradě PřF UK a s malými úpravami i 

v jiných vzdělávacích institucích, které vlastní expozici vodních/bahenních rostlin. Autorka odvedla velké 

množství kvalitní práce, dokázala, že se v problematice výuky vodních a bahenních rostlin orientuje a je 

schopná uvažovat v souvislostech. I přes malé nedostatky v literárním úvodu a diskuzi je předkládaná práce 

nadstandardní svým rozsahem a zejména kvalitou zpracování. Plně ji proto doporučuji k obhajobě a 

navrhuji hodnocení výborně. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 

1) V pracovních listech jsou použity fotografie živočichů a kresby rostlin. Jedná se o vlastní 

fotografie/kresby autorky? 

2) Budou navržené pracovní listy modifikovány i pro výuku na základní škole? Pokud ne, tak proč. 

3) Jsou navržené pracovní listy již používány Botanickou zahradou PřF UK? 

4) Jaké základní předpoklady by měla expozice vodních/bahenních rostlin splňovat, aby byla vhodným 

cílem pro botanické exkurze?  

 

Návrh hodnocení oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací) 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis oponenta: 

 
 

 


